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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

6.–8. 2. 2020 
PVA EXPO PRAHA LETŇANY



O veletrhu
• největší veletrh v oboru střech v ČR a střední Evropě

• největší setkání řemeslníků v ČR

• pravidelná účast nejvýznamnějších výrobců  
 a dodavatelů střešních materiálů 

• velké množství produktových novinek

• vysoké procento odborných návštěvníků

• souběžně probíhající veletrhy, jejichž nomenklatura   
 se vzájemně doplňuje – Střechy Praha, Solar Praha,  
 Řemeslo Praha a dále For Pasiv, For Wood a For Therm

• souběžně probíhá Festival dřeva a nářadí se Zónou pro tesaře

• ideální příležitost seznámit se v jednom čase  
 a na jednom místě s novinkami a trendy v oboru  
 před nadcházející stavební sezónou

• atraktivní doprovodný program

• bezplatná poradenská centra  

• rozsáhlá a cílená propagace

Záštity
• Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

• Česká komora autorizovaných inženýrů  
 a techniků činných ve výstavbě 

• ČVUT v Praze, Fakulta stavební

• Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR 

• Institut pro testování a certifikaci a.s., divize CSI 
 Centrum stavebního inženýrství 

• Asociace malých a středních podniků  
 a živnostníků ČR

Další odborná spolupráce
• A.W.A.L. – projektová a expertní kancelář,  
 pořadatel konference Izolace

• Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR

• Svaz zkušeben pro výstavbu

• Česká fotovoltaická asociace

• EkoWATT – centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie

• Solární asociace

• Redakce časopisu Střechy–Fasády–Izolace

• Svaz zakládání a údržby zeleně – odborná sekce Zelené střechy

Termín konání 6.–8. 2. 2020
Místo konání PVA EXPO PRAHA LETŇANY | Beranových 667, Praha 9
Pořadatel Střechy Praha s.r.o. | www.strechy-praha.cz

22. ročník veletrhu pro stavbu a renovaci střech

16. ročník veletrhu úspor energií  
a alternativních zdrojů energie

8. ročník veletrhu pro řemeslo, vybavení  
a bezpečnost práce řemeslníků
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SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

Zleva Karel Dobeš, Roman Vodný, Petr Serafín, Jitka Šefránková, 
Richard Brabec a Tomáš Kotrč při slavnostním přestřižení pásky

Prohlídka veletrhu s Richardem Brabcem

Slavnostní zahájení souboru veletrhů proběhlo ve čtvrtek 6. 2. 
dopoledne v Kongresovém sále letňanského výstaviště. V úvodu 
přítomné hosty pozdravil ministr životního prostředí Richard 
Brabec, dále pronesli své příspěvky zástupci ministerstva prů-
myslu a obchodu a ministerstva pro místní rozvoj. Dlouho-
dobou spolupráci s veletrhem Střechy Praha zmínil předseda 
představenstva Asociace malých a středních podniků a živ-
nostníků ČR Karel Dobeš a připomenul, že jedním z hlavních 
cílů Asociace je podpora řemesel. Na závěr vystoupila ředitelka 
veletrhu Střechy Praha Jitka Šefránková, která informovala  
o letošním velkém množství produktových novinek a dodala, 
že v oboru střech není jednoduché každoročně uvádět na trh 
zcela nové výrobky a technologie, o to více je třeba si vážit sna-
hy vystavovatelů stihnout do začátku veletrhu vše nachystat. 
Popřála všem inspirativní a obchodně úspěšné veletržní dny. 

Veletrhy byly oficiálně zahájeny přestřižením červené pásky. 
Poté následovala společná prohlídka souboru veletrhů.
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VELETRH STŘECHY PRAHA PŘILÁKAL OBROVSKÉ DAVY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Vyzdvihnout je potřeba i luxusní a velkolepé expozice vystavu-
jících firem, včetně menších stánků propracovaných do detailů. 
Celkový dojem z veletrhu byl tak opět impozantní.

Za celý organizační tým veletrhu dovolte poděkovat všem vysta-
vovatelům a návštěvníkům za velkolepou účast na 22. ročníku  
veletrhu STŘECHY PRAHA 2020. Děkuji též všem, kteří se každo-
ročně podílejí na přípravách doprovodných programů, za vynika-
jící spolupráci a odbornou pomoc.

Těším se opět za rok s Vámi na shledanou v únoru na veletrhu 
STŘECHY PRAHA 2021!

Ing. Jitka Šefránková 
ředitelka veletrhu    

Veletrhy Střechy Praha, Solar Praha  
a Řemeslo Praha v číslech
Počet zúčastněných firem  169 
Celková obsazená plocha  8 000 m2 
Celkem návštěvníků  25 412 
Počet zahraničních vystavovatelů   14 
Zastoupené země  8  
(Česká republika, Německo, Nizozemí, Polsko,  
Rakousko,  Rusko, Slovensko, Slovinsko)

22. ročník veletrhu STŘECHY PRAHA přivítal spolu se 
souběžnými veletrhy přes 25 000 návštěvníků a opět  
se tak potvrdil neustále rostoucí zájem veřejnosti  
o komodity, které veletrhy nabízejí.  Na 170 výrobců  
a dodavatelů z osmi zemí představilo své novinky v oblasti 
střešních materiálů, konstrukcí, fasád, izolací, nářadí  
a solárních systémů. Dalších 170 firem se prezentovalo 
v oboru dřevostaveb, nízkoenergetických a pasivních 
domů, včetně zdrojů vytápění v rámci souběžných 
veletrhů FOR PASIV, FOR WOOD  a FOR THERM. Celková 

hrubá výstavní plocha činila 17 600 m2.
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PRŮZKUM SPOKOJENOSTI MEZI VYSTAVOVATELI
Stupnice u prvních pěti grafů   velmi spokojen     spokojen     částečně spokojen     nespokojen

Z výsledků průzkumu  
mezi návštěvníky vyplynulo,  
že stavět nebo rekonstruovat 

střechu se v dohlednu chystá 
81 % z nich.

Počet a složení vystavovatelů

Kvalita poskytnutých služeb
Role veletrhu  

v marketingovém plánu Zájem o účast na 23. ročníku

Počet a složení návštěvníků Výsledky obchodních jednání Propagace veletrhu

35 % 38 % 32 %

43 %

ano 
88 %

důležitá  
56 %

36 %

2 %
8 %

 6 %  nevím 
10 %

 velmi  
důležitá 

30 %

4 %

63 %
55 % 60 %

51 %

ne 
2 %

méně  
důležitá 

12 %

žádná 
2 %

60 %

7 %
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DOPROVODNÉ AKTIVITY

Izolace v paragrafech
Odborný doprovodný program odstartoval 21. ročník konference 
Izolace pořádaný společností A.W.A.L. Na 180 posluchačů přilá-
kalo hlavní téma „Izolace v paragrafech“. Skloňovány byly nejen 
„paragrafy“, ale především procesy, které se za nimi schováva-
jí. Zaznělo 18 fundovaných příspěvků a sál byl po celý den plný  
zájemců. Tradičně byly vyhlášeny výsledky již 9. ročníku Memoriá-
lu Antonína Fajkoše o nejlepší studentskou práci na téma střechy,  
ve kterém se utkalo 16 prací z 6 vysokých škol. Předána byla též 
dvě ocenění Řád zlatého hořáku, které získali pánové Ivan Dvořák 
a Ing. Eduard Jamrich. 

Provozní střechy jako zvýrazněné téma
Zvýrazněným tématem veletrhu Střechy Praha bylo využití střeš-
ních plášťů pro běžný život, čili tzv. provozní střechy, jakými jsou 
například terasy, balkony či střešní zahrady. Tématu se věnoval pá-
teční přednáškový blok, jehož garantem byl Ing. Marek Novotný, 
Ph.D. Jedna z produktových novinek z této oblasti, systém na de-
tekci zatékání plochých střech od společnosti SFS Group, získala 
prestižní ocenění jako nejlepší exponát veletrhu. 

Provětrávané vzduchové mezery  
obvodových plášťů a střech
Projektanti, zhotovitelé staveb a střech i širší veřejnost se sešli 
na 6. ročníku Fóra dřevěných konstrukcí pořádaného organizací 
ČKAIT. Renomovaní odborníci se vyjadřovali ke konkrétním pro-
blémům realizovaných obvodových plášťů a střech, kdy je nut-
né plnit základní požadavky na konstrukce, jakými jsou tepelná 
ochrana, požární bezpečnost, mechanická odolnost, ochrana 
vnitřního prostředí nebo ochrana zdraví a zodpověděli množství 
dotazů z publika.

Další pestrý program
Semináře určené pro širší veřejnost probíhaly na otevřené ploše  
v hale 4 po celou dobu veletrhu. Největší zájem byl o témata k 
údržbě šikmých i plochých střech, nejčastější chyby při rekon-
strukcích střech a zajímavostí byla přednáška o plavení dřeva pro 
obnovu krovu a báně na historické budově v Litoměřicích. 



5

SOLAR PRAHA 2020

16. ročník veletrhu SOLAR PRAHA přinesl mimo jiné nejčerstvější 
informace z oblasti soukromé i firemní fotovoltaiky. Na veletrhu 
zazněla doporučení k pořízení střešní fotovoltaické elektrárny, 
využívání baterií z hlediska jejich kvality a bezpečnosti provozu, 
s důrazem na zvýšení požární ochrany malých solárních elektrá-
ren. Odborníci na stáncích i v poradenských centrech vysvětlovali 
výhody a nevýhody fototermických a fotovoltaických systémů, 
novou legislativu i aktuální situaci v dotacích. Zajímavé téma „Vy-
užití vyrobené elektřiny z fotovoltaiky - akumulace, akumulátory, 
virtuální baterie“ přednesl zástupce  České fotovoltaické asociace 
Tomáš Baroch. I jeho sobotní blok uzpůsobený široké veřejnosti s 
názvem „Fotovoltaika pro začátečníky a mírně pokročilé“ doslova 
praskal ve švech. Další žádaná témata přednesli zástupci společ-
nosti S-Power Energies a EkoWATT.

ŘEMESLO PRAHA 2020  
OPĚT S FESTIVALEM DŘEVA A NÁŘADÍ

8. ročník veletrhu pro řemeslo, vybavení a bezpečnost práce řeme-
slníků byl již podruhé spojen s Festivalem dřeva a nářadí. Obrovský 
zájem návštěvníků zaznamenaly především novinky v nářadí, mnohé 
lákal například stánek firmy Mafell, kde byla k vidění žhavá novinka 
v podobě drážkovací frézky pro konstrukci dřevostaveb. Tento vý-
robek byl oceněn i v soutěži o nejlepší exponáty veletrhu. Množství 
ručního a elektrického nářadí bylo doplněno rozmanitou nabídkou 
pergol a dalších dřevěných prvků, krovů, vazníků i například mate-
riály pro dřevěné terasy. V otevřené přednáškové a předváděcí aré-
ně probíhaly každý den přednášky, workshopy, ukázky moderních  
i tradičních tesařských technik, ukázky prací učňů i soutěže zručnosti  
o pěkné ceny. Nechybělo ohlédnutí za minulostí tesařského řemesla 
v expozici Chebské krovy či v Tegulariu pana Mlýnka, tentokrát zamě-
řené na ukázky cihlářských výrobků, které se používaly při pokrývání 
střech - vzdušníky hřebenové a do střešní plochy, úžlabní tvarovky 
nebo keramické prvky pro zastřešení zídek. Pro nejmenší návštěvní-
ky připravila společnost Tesario odpočinkovou zónu a krásné vyžití  
v podobě dřevěných her. 
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CECH KLEMPÍŘŮ, POKRÝVAČŮ A TESAŘŮ ČR

Cech, jeden z nejvýznamnějších odborných partnerů veletrhu 
Střechy Praha a Řemeslo Praha, připravil velmi žádaný blok před-
nášek pro širší veřejnost, zajistil poutavé ukázky tradičních tesař-
ských technologií pomocí ručního nářadí (tesání trámu sekerami, 
dlabání, řezání, vrtání, hoblování), a pod jeho vedením vznikla v 
průběhu veletrhu dřevostavba určená pro mateřskou školku. Za-
jistil též ukázky založení břidlicové střechy a dále přímou účast od-
borných škol a učilišť na veletrhu. Každý den organizoval soutěže 
zručnosti pro návštěvníky o pěkné ceny. Cech klempířů, pokrýva-
čů a tesařů ČR v roce 2020 slaví 25 let od svého vzniku.
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ŽIVNOSTENSKÝ BALÍČEK S VICEPREMIÉREM

Po slavnostním zahájení veletrhu následovalo setkání místopřed-
sedy vlády ČR, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy 
Karla Havlíčka s podnikateli nad Živnostenským balíčkem, který je 
klíčový pro významné snížení administrativní zátěže pro živnost-
níky a malé a střední podnikatele. Posluchači mohli klást nesčetně 
dotazů přímo panu vicepremiérovi, který na ně ochotně a fundo-
vaně odpovídal. 

KONFERENCE 3. A 4. FÁZE EET ZA ÚČASTI 
MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ VLÁDY

Na aktuální dění ve společnosti reagovala konference „Elektro-
nická evidence tržeb 3. a 4. fáze“ s podtitulem „Papír nebo mobil? 
Poradíme, co bude výhodnější“ za účasti vicepremiérky a ministry-
ně financí Aleny Schillerové. Akce proběhla druhý veletržní den  
v nabitém konferenčním sále s více než 200 posluchači. Konference 
nabídla nejnovější informace a praktické rady pro podnikatele, 
jak se na EET připravit. Součástí byla i výstavka různých řešení  
a variant pokladen pro EET, které si mohli zájemci vyzkoušet. 

Obě akce s místopředsedy vlády inicioval a spolupořádal dlouho-
letý partner veletrhu Střechy Praha, Asociace malých a středních 
podniků a živnostníků ČR. 
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ZAJÍMAVOSTI A ZÁBAVA NA VELETRHU

Mnozí vystavovatelé měli pro návštěvníky přichystané kromě  
novinek i různé aktivity k pobavení. Nechyběly hudební produkce, 
fotokoutek, soutěže o hodnotné ceny a dokonce i barbershop. 
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BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ

K dispozici byla bezplatná širokospektrá poradenská centra  
s nezávislými odborníky – tradiční Stavební poradenské centrum  
STŘECHY PRAHA zajišťované organizací ČKAIT, Centrum pro  
obnovitelné zdroje a úspory energií společnosti EkoWATT a po-
radenství na stánku České fotovoltaické asociace. Novinkou bylo 
poradenství v oblasti moderních trendů zaměřování konstrukcí  
a využívání dronů ve stavebnictví a též poradenství na stánku Úřadu 
průmyslového vlastnictví k ochraně duševního vlastnictví a paten-
tové ochraně při zavádění nových nápadů do praxe. Doporučení  
na realizační firmu a další cenné rady z praxe získali návštěvníci na 
stánku Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR.

OSOBNOST STŘECHAŘSKÉHO OBORU

Ocenění Osobnost střechařského oboru, které pořadatel veletrhu 
Střechy Praha uděluje od roku 2014, získala Ing. Eva Hellerová. 
Ocenění se předávalo na slavnostním galavečeru v prostorách 
hotelu Clarion. Paní Hellerová je technickým poradcem se spe-
cializací na střechy a střešní pláště. Podílela se aktivně na vzniku 
střechařských norem, spolupracuje s Cihlářským svazem i Cechem 
klempířů, pokrývačů a tesařů, je členkou Redakční rady odbor-
ného časopisu, zasedá v porotě oborových soutěží, školí, konzul-
tuje a pomáhá každému, kdo má zájem dělat řemeslo poctivě  
a z kvalitních materiálů. Je velmi žádanou osobou pro přednášení, 
protože dovede lidi oslovit jako málokdo, její přednáška je vždy 
magnetem v celém programu. Za 30 let činnosti v oboru toho pro 
střechy udělala opravdu hodně. Střechy jsou zkrátka její vášní, což 
potvrdí každý, kdo ji zná. 



10

SOUTĚŽE A OCENĚNÍ

Odborná porota udělila dvě ocenění Zlatá 
taška v soutěži o nejlepší exponáty vele-
trhu a též tři čestná uznání. Zlatou tašku  
obdržela společnost BRAMAC střešní  
systémy za betonovou střešní tašku Classic 
AERLOX ULTRA s o 30 % nižší hmotností 
než mají srovnatelné betonové tašky a dále 
společnost SFS Group CZ za bezkabelový  
a bezbateriový systém na detekci zatékání 
plochých střech Hum-ID.

ZLATÁ TAŠKA 2020

STŘECHAŘSKÝ INZERÁT 2019 

NEJPOUTAVĚJŠÍ EXPOZICE 2019

Soutěž o nejpoutavější expozici předchozího 
21. ročníku veletrhu Střechy Praha 2019 vyhrála 
společnost KJG a.s. 

Všem výhercům gratulujeme a těšíme se na novinky mezi exponáty, inzeráty a PFky v příštím ročníku veletrhu!

Čestné uznání získala společnost MAFELL za horkou novinku –
drážkovací frézku NFU 50, u které porota ocenila mimo jiné její 
všestranné použití a příznivou cenu. Další čestné uznání získala 
firma SEMA za výrobek SEMA V20-1, což je nový modul software 
umožňující přímý import bodů z laserových 3D scannerů v řádu až 
miliard. Třetí čestné uznání patří společnosti VELUX Česká republika 
za VELUX STUDIO - unikátní kombinaci tří střešních oken v jednom 
rámu.

V 5. ročníku soutěže o nejpoutavější PF 2020 zvítězila společnost 
SATJAM, s.r.o. Druhé místo obsadila firma KJG a.s. a jako třetí se 
umístila společnost KERAMET, spol. s r.o. Hlavní cenou bylo uve-
řejnění obou inzerátů ve Vstupní hale II areálu PVA EXPO PRAHA  
Letňany ve velkém formátu po celou dobu veletrhu (6.–8. 2. 2020). 
Inzeráty byly též otištěny ve veletržních novinách Střechy Dnes.

První veletržní den proběhlo vyhlášení výsledků 9. ročníku soutěže 
o nejlepší počin v reklamě v oboru střech Střechařský inzerát 2019, 
za účasti předsedy poroty prof. PhDr. Dušana Pavlů, CSc., rektora Vy-
soké školy kreativní komunikace Praha. Předávání cen moderoval 
pan Vladimír Kroc z Českého rozhlasu. Vítězem se stala firma KJG a.s.  
Na druhém a třetím místě se umístila společnost SATJAM, s.r.o.

POUR FÉLICITER 2020
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Date 6.–8. 2. 2020
Venue PVA EXPO PRAHA LETŇANY | Beranových 667, Praha 9
Organizer Střechy Praha s.r.o. | www.strechy-praha.cz

the 22nd annual trade fair of roofing materials, accessories, 
insulation, craft and services for construction  
and renovation of roofs

the 16th annual trade fair of renewable resources  
of energy and saving energy

the 8th annual trade fair of crafts, trades, equipment, 
occupational health and safety

ENGLISH SUMMARY

Guarantors of the Trade Fair
•  Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic  
•  Czech Chamber of Authorized Engineers and Technicians  
 in Construction 
•  Czech Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering 
•  Association of Building Entrepreneurs of the Czech Republic 
•  Centre of Building Construction Engineering Prague 
•  Association of Small and Medium-Sized Enterprises and Crafts  
 of the Czech Republic 

Attributes of the Trade Fair  
•  the biggest trade fair in the field of construction and   
 renovation of roofs in the Czech Republic and Central Europe 
•  the largest gathering of craftsmen in the Czech Republic 
•  regular participation of the most important manufacturers  
 and suppliers of roofing materials  
•  Wood and Tools Festival with Carpenter Zone 
•  high percentage of professional visitors 
•  concurrent trade fairs, whose nomenclature is complementary  
 – Roofs Prague, Solar Prague, Craft Prague, For Pasiv, For Wood 
 and For Therm 
•  perfect opportunity to become familiar with innovations and  
 trends at one time and in one place before the upcoming 
 construction season 
•  attractive accompanying program 
•  free consulting centres 
•  extensive and targeted promotion campaign

Other Professional Supporters 
•  A.W.A.L. – Project and expert agency, organizer of Insulation  
 Conference 
•  Guild of Tinsmiths, Roofers, and Carpenters of the Czech Republic 
•  Czech Photovoltaic Industry Association  
•  EkoWATT – Centre for renewable resources and energy saving 
•  Editorial office of magazine Roofs – Facades – Insulation 
•  Solar Association 
•  Association of Establishment and Maintenance of Greenery –  
 professional section of Green Roofs

Number of participating companies  169 
Foreign exhibitors   14  
Represented countries   8 
The total area occupied by exhibitors  8 000 m2 

Total number of visitors  25 412

The opening ceremony in the Congress Hall of the Exhibition 
Centre Prague Letňany was attended by exhibitors, journalists 
and prominent guests. Visitors could attend many specialised 
talks, conferences and seminars where they were introduced to 
various interesting up-to-date topics. Visitors took opportunity 
of professional consultants who offered their expertise free of 
charge.







Pořadatel

Střechy Praha s.r.o.
Jeremiášova 1422/7b | 155 00 Praha 13 
T 296 397 305 | E strechy@strechy-praha.cz 
W www.strechy-praha.cz

Srdečně Vás zveme na 23. ročník  
veletrhu Střechy Praha, který proběhne  
opět s veletrhy Solar Praha a Řemeslo Praha. 


